OZNÁMENÍ

O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení
na funkci

HLAVNÍ ÚČETNÍ
druh práce:
•
•
•

samostatné vedení účetnictví města a jeho koordinace včetně pomocného analyt. přehledu a DPH
sestavování účetních uzávěrek, vedení účetních knih, předávání účetních výkazů
kontrola účtování celé organizace

místo výkonu práce: Území města Police nad Metují
platové podmínky:

10. platová třída

Předpoklady:


dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku a
předpoklady dané §2 zákona 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,
České republiky a Slovenské republiky.

Požadavky:




minimálně vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru
orientace v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
dobrá znalost práce na PC

Výhody






znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
znalost vyhlášky č. 410/2009 Sb., pro vybrané účetní jednotky
výhodou znalost vyhlášky č. 383/2009 Sb. (pomocný analytický přehled)
výhodou znalost zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Uzávěrka přihlášek:

15. března 2022

Termín nástupu:

1. května 2022 případně dle dohody

Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: podatelna@policenm.cz

Náležitostí přihlášky jsou:

Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:





životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností týkajících se
správních činností (včetně kontaktních informací e-mailu a tel. čísla)
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. doklad o jeho vyžádání,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uzavřenou obálku označte heslem „VŘ – hlavní účetní“.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písemné materiály k výběrovému řízení vráceny.
Pozn. Výběrová komise má právo rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek.
V Polici nad Metují dne 28. 2. 2022

Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ
tel. 491 541113, 728 986 341

